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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern. Matematika memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Sebagai disiplin ilmu yang diajarkan di 

sekolah, tujuan pembelajaran matematika untuk mengupayakan siswa 

terampil menggunakannya. Pada pembelajaran matematika diharapkan siswa 

mampu mengalami perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 

melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik. Agar pembelajaran 

matematika sebagai interaksi antara seseorang dengan lingkungannya tercapai 

maka pembelajaran harus lebih menitikberatkan pada aktivitas siswa (proses).  

Proses pembelajaran matematika yang diikuti siswa di sekolah 

seharusnya sesuai dengan hirarki pembelajaran matematika. Namun, pada 

pelaksanaannya pembelajaran matematika tidak sesuai dengan hirarki 

pembelajaran matematika. Siswa yang tidak mengikuti pembelajaran 

matematika sesuai dengan hirarki pembelajaran menjadikan salah satu 

penyebab kemampuan siswa rendah. Kemampuan dasar matematika dapat 

diklasifikasikan dalam lima standar kemampuan, yaitu: pemahaman konsep 

matematis, pemecahan masalah matematis, penalaran matematis, koneksi 
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matematis, dan komunikasi matematis.
1
  Kemampuan siswa yang rendah 

disebabkan oleh tidak terwujudnya kemampuan dasar matematika salah 

satunya adalah kemampuan pemahaman konsep matematis. Hal ini 

menyebabkan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep tentunya menjadi masalah di dalam pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu, pelajaran matematika menekankan pada konsep 

matematika terlebih dahulu agar dapat menyeleseikan soal-soal dan mampu 

mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 

2 Lareh Sago Halaban pada tanggal 14 Januari 2017 yaitu Ibuk Elva Yezita, 

M. Pd, diketahui bahwa pemahaman konsep matematis siswa masih kurang. 

Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang masih kesulitan dalam menjawab 

soal, jika guru memberikan soal yang bervarian padahal masih dalam konsep 

yang sama, serta siswa tidak dapat memberikan contoh yang lain dari contoh 

yang telah diberikan guru mengenai suatu pokok bahasan tertentu. Sehingga 

dapat menyebabkan hasil belajar matematika siswa rendah. Proses 

pembelajaran matematika yang digunakan oleh guru adalah model 

pembelajaran konvensional dengan menggunakan metoda ceramah, metoda 

tanya jawab, dan metoda ekspositori. Pada pelaksanaannya guru 

menerangkan secara lisan dan mencatatkan pokok-pokok materi dipapan tulis 

sedangkan siswa mendengarkan dengan teliti serta mencatat pokok yang 

dikemukakan oleh guru. Guru juga memberikan siswa kesempatan untuk 
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bertanya jika ada pembelajaran yang kurang dimengerti siswa. Tetapi tidak 

semua siswa yang mendengarkan penjelasan guru dan siswa enggan untuk 

bertanya. Siswa yang tidak mendengar penjelasan guru dan enggan bertanya 

adalah siswa yang mempunyai kemampuan menengah kebawah. Sehingga 

pada saat mengerjakan tugas, siswa yang mempunyai kemampuan menengah 

kebawah sebagian besar tidak bekerja. Mereka hanya menunggu jawaban dari 

temannya tanpa berusaha memahami permasalahan dalam soal terlebih 

dahulu. Guru juga telah melakukan bimbingan secara individu kepada siswa 

dan menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan materi.  Salah 

satu media yang digunakan guru adalah jaring-jaring kubus dan balok untuk 

materi kubus dan balok. 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, guru telah berusaha 

memberikan pengajaran, bimbingan individu, dan menggunakan media 

pembelajaran yang relevan dengan materi, akan tetapi tujuan belum tercapai 

dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa tidak dapat menjelaskan konsep pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

2. Sebagian besar siswa belum bisa menemukan permasalahan yang ada di 

dalam soal. 

3. Sebagian siswa belum bisa memilih prosedur atau operasi tertentu dalam 

menyelesaikan soal. 

4. Jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, maka banyak siswa yang 

tidak bisa mengerjakannya, 
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Berdasarkan gejala-gejala tersebut, pemahaman terhadap suatu konsep 

sangat penting, karena jika siswa mengetahui konsep dari suatu materi, siswa 

akan lebih mudah untuk memahami konsep materi selanjutnya. Selain itu, 

siswa yang menguasai konsep dapat mengidentifikasi dan mengerjakan soal 

baru yang lebih bervariasi. Pemahaman konsep yang baik dapat membantu 

siswa mencapai hasil belajar yang baik. 

Dalam pembelajaran matematika diperlukan strategi yang tepat agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
2
 Strategi, 

pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran membentuk suatu model 

pembelajaran.
3
 Untuk membangun pemahaman konsep matematis siswa, guru 

harus menerapkan berbagai metoda pembelajaran yang tepat. Pemilihan 

metoda pengajaran yang tepat akan membantu siswa memahami materi 

pelajaran matematika. Guru diberi kebebasan dalam memilih metoda 

pengajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

materi pelajaran yang disampaikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi 

pelajaran dengan menggunakan satu metoda saja, tetapi harus mampu 

menggunakan beberapa metoda mengajar yang sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak 

guru yang terjebak dalam corak pengajaran langsung. Metoda ini 

menempatkan guru sebagai inti dalam keberlangsungan proses pembelajaran. 

Dalam metoda ini, peran siswa dapat dikatakan pasif. Siswa kurang diberi 
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kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan siswa 

yang lain. Faktor agar siswa aktif didalam proses pembelajaran adalah salah 

satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai macam, salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op. Dimana 

siswa mempunyai peran yang sangat penting dalam kelompoknya. Co-op Co-

op memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil, pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 

diri mereka dan dunia, dan selanjutnya memberikan kesempatan untuk saling 

berbagi pemahaman baru itu dengan teman-teman sekelasnya.
4
  

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op menjelaskan bahwa 

setiap kelompok diharuskan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam 

kelompok dan di kelas. Pada model ini selain siswa bekerja dengan 

kelompok, siswa juga dituntut untuk bekerja secara individu.
5
 Karena materi 

atau permasalahan disetiap kelompok berbeda, maka setiap kelompok 

dituntut pula untuk menjelaskan dan mengemukakan materi yang menjadi 

tanggung jawabnya dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op diharapkan 
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dapat memberikan pengaruh kepada peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 

Faktor lain yang juga menetukan keberhasilan siswa dalam menerima 

pelajaran adalah kemampuan awal. Kemampuan awal siswa merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik.
6
 Dengan melihat kemampuan awal siswa dapat 

diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang telah disajikan. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Depdiknas bahwa:
7
 

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia 

mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat 

diketahui: a) apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana 

siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan. 

Kemampuan awal sangat berpengaruh dalam proses pembentukan 

pengetahuan siswa, oleh karena itu kemampuan awal siswa perlu diperhatikan 

agar proses pembentukan pengetahuan dalam diri siswa berjalan dengan 

baik.
8
 Lebih lanjut dikemukakan belajar akan lebih bermakna apabila materi 

yang dipelajari diasumsikan atau dihubungkan dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif, berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, dan generalisasi yang dipelajari atau diingat oleh siswa. 

Pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan awal akan memberikan 

dampak pada proses dan problem belajar yang memadai. Dari pembelajaran 
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Belajar Fisika, Jurnal Formatif 5, ISSN: 2088-351X, Vol 1, 2015, hlm. 71  
7
 Depdiknas, Kemampuan Awal Siswa, 2005. Hlm.7 
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tersebut menjelaskan bahwa kemampuan awal merupakan elemen esensial 

untuk menciptakan proses pembelajaran menjadi suatu yang bermakna. 

Dengan melihat asumsi tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa ditinjau dari 

Kemampuan Awal Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan 

Lareh Sago Halaban Provinsi Sumatera Barat. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah yang mucul 

dalam kegiatan belajar mengajar yang diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. 

2. Strategi yang digunakan guru belum dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematis siswa. 

3. Partisipasi siswa didalam mengikuti pembelajaran masih rendah. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan keterbatasan 

peneliti dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini lebih dibatasi pada 

masalah kemampuan pemahaman konsep matematis dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika yang ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Apakah terdapat  perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-

op Co-op dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau dari kemampuan awal siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional 

jika ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat yang berarti bagi: 

1. Penulis 

a. Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana 

penggunaan strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan.  
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b. Sebagai latihan sebelum menghadapi proses pembelajaran yang 

sesungguhnya. 

2. Siswa 

a. Menumbuhkan minat dan semangat baru dalam proses pembelajaran. 

b. Meningkatkan kualitas (hasil belajar) pembelajaran. 

3. Guru 

a. Mendapatkan stategi yang tepat pada saat menyampaikan materi. 

b. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. 

4. Peneliti selanjutnya 

Dapat menjadikan bahan kajian lain untuk meneliti selanjutnya. 


